
          Projekt 

UHWAŁA NR XXVIII/187/09 

                           RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego   Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok 

 

 

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.  

z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmn.),  w związku z art. 29 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmn. ) Rada Powiatu 

Opolskiego: 

 

§ 1 

Zatwierdza  plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/187/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
           w złotych 

 

Lp Wyszczególnienie Plan na 2010 r. 

I. Stan środków obrotowych na początek roku 844.000 zł 

II. Przychody 995.000 zł 

1. Wpływy z tyt. opłat 990.000 zł 

2. Wpływy z tyt. kar 5.000 zł 

III. Wydatki, w tym : 1.839.000 zł 

1. Wydatki : 1.839.000 zł 

1.1 Edukacja ekologiczna: 

- Wydatki bieżące 

- Wydatki majątkowe 

106.500 zł 

5.000 zł 

101.500 zł 

1.2 Szkolenie: 

- Wydatki bieżące 

10.000 zł 

10.000 zł 

1.3 Wspomaganie realizacji zadań państ. monitoringu i innych 

systemów kontroli 

- Wydatki bieżące 

330.000 zł 

 

330.000 zł 

1.4 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody 

-Wydatki bieżące 

- Wydatki majątkowe 

210.000 zł 

180.000 zł 

30.000 zł 

1.5 Przedsięwzięcia związane z gosp. odpadami i ochroną 

powierzchni ziemi: 

- Wydatki bieżące 

- Wydatki majątkowe 

400.000 zł 

 

100.000 zł 

300.000 zł 

1.6 Wspomaganie systemów gromadzenia danych 

-wydatki bieżące 

500 zł 

500 zł 

1.7 Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących 

ochronie środowiska i gosp. wodnej, w tym termomodernizacja : 

-Wydatki majątkowe 

782.000 zł 

 

782.000 zł 

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 0 

 



 
Uzasadnienie do projektu uchwały 

 
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na rok 2010. 

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1592 z poźn. zmn. ) w art. 32 ust. 2 pkt 4 stanowi, że do zadań zarządu powiatu należy 

wykonywanie budżetu, a tym samym dysponowanie Powiatowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zmn. ) stanowi, że zarząd 

powiatu do dnia 15 stycznia przedstawia radzie powiatu projekt zestawienia przychodów  

i wydatków powiatowego funduszu na dany rok. 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu finansowego PFOŚiGW na rok 2010. 

Dochodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest: 

• 10% wpływów ze składowania odpadów na obszarze powiatu 

• 10% wpływów z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska 

i dokonywania w nim zmian oraz szczegółowego korzystania z wód i urządzeń 
wodnych. 

Wydatki Funduszu realizowane będą w formie dotacji, w oparciu o „Zasady rozpatrywania 

wniosków o udzielenie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz zasad jej rozliczania” uchwalonym uchwałą Nr 216/04 Zarządu Powiatu 

Opolskiego z dnia 11 marca 2004r.  

 

1. Środki Funduszu przeznacza się na wspomaganie działalności polegającej na : 

a) edukacji ekologicznej oraz propagowaniu działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju; 

b)   wspomaganiu realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska; 

c)   wspomaganiu innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, 

a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; 

d)  realizowaniu zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska  

i gospodarki wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów 

małej retencji wodnej; 

e) urządzaniu i utrzymaniu terenów zieleni, zadrzewień oraz parków; 

f) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, wspieranie działań 
przeciwdziałających zanieczyszczeniom; 

g) profilaktyce zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia 

standardów jakości środowiska; 

h) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomocy przy 

wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

i)  wspieraniu ekologicznych form transportu; 

j) działaniu w zakresie rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na prowadzeniu 

gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonymi na obszarach 

szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 

 

2. Środki Funduszu przeznaczone są ponadto na: 

a) realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni Ziemi, 



b) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce 

wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony 

środowiska. 

Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny 

rok. 

 

 

 

 

Opracowali:  

1. Małgorzata Dziatkiewicz – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska 

2. Sławomir Karnaś – inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym   

 

Opole, 2009-11-17 

 

 


